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Motto:
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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Pierdere garanţie constituită pentru participarea la o licitaţie publică.
Studiu de caz
 Evidenţierea în contabilitate a cheltuielilor cu concediile de odihnă
neefectuate în anul 2014 din motive obiective.
 Puncte cadou acordate clienților societății. Studiu de caz.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;

 Câteva aspecte privind vânzarea sub costuri. Studiu de caz scăderea
costului de producție a bunurilor produse de societate.
 Se apropie închiderea exercițiului financiar 2014. Care sunt lucrările
premergătoare încheierii bilanţului contabil?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 În ce situație se depun declarațiile 208 Declaraţie informativă privind
impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din
patrimoniul personal și 209 Declaraţie privind veniturile din
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal?
 Pierdere din creanță constatată de executorul judecătoresc.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;

 Câteva aspecte privind acordarea de prime cu ocazia sărbătorilor de
Crăciun. Optimizare fiscală. Ce posibilități are o societate pentru
acordarea de prime către salariații acesteia cu ocazia sărbătorilor de
Crăciun?

V. Adresa cabinetului/echipa redacțională.
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Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul
financiar contabil
 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 HG nr. 1091 din 10 Decembrie 2014 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0902 din 11 decembrie 2014 - Hotărâre pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
 OUG nr. 79 din 10 Decembrie 2014 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0902 din 11 decembrie 2014 - Ordonanţă de urgenţă pentru
modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 Ordin CNAS nr. 798 din 25 Noiembrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0890 din 8 decembrie 2014 - Ordin pentru modificarea
şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. HG nr. 1091/2014 adoptă nivelul salariului de bază minim brut
pe țară, garantat la plată în anul următor.
II. În anul 2015 vom avea două majorări ale salariului minim
brut, astfel:
 începând cu data de 01 ianuarie 2015, salariul de bază minim
brut este în sumă de 975 lei/lună. Acesta corespunde unui
program complet de lucru de 168,667 ore medie lunară, iar
valoarea salariului orar este de 5,781 lei/oră.
 începând cu data de 01 iulie 2015, salariul minim brut este de
în sumă de 1.050 lei lunar. Și acesta este aferent unui program
de lucru de 168,667 ore medie lunară și corespunde unui tarif
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 Cum mă abonez?
1. Sunați la numărul 0765 216 760 – Marketing Prietenii
Contabilității și cereți un formular de contract, moment în care
puteți afla mai multe amănunte ce v-ar putea interesa.
2. Descărcați formularul de contract de pe site-ul www.itva.ro sau
prin click aici!
3. Trimiteți un email la adresa office@itva.ro prin care solicitați
un formular de contract sau mai multe informații.
4. Transmiteți contractul semnat și ștampilat prin:
 E-mail la: office@itva.ro
 Fax: 0311.043.869
 Poștă destinatar: Revista Prietenii Contabilității, adresa: Str.
Aleea Posada, nr 8, Bl. 31, scara 2, ap. 19, Sector 5, București,
cod poștal 051414.

 Echipa redacțională Prietenii Contabilității








Manager produs:
Manager Calitate:
Manager Marketing:
Manager IT:
Consilier contabilitate:
Consultant afaceri:
Consultant fiscal:

Adrian Bența
Mihaela Bența
Radu Emilia
Radu Florin
Bădoi Maria
Horațiu Sasu
Dragoș Pătroi

Pentru alte informații vă stăm la dispoziție la urmatoarele
numere de telefon: 021 776 90 18 sau 0740 031 795
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